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Θέμα: «Πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα 
«Κοινωνική ένταξη στη γειτονιά» 
 

Πρόσκληση 

Προς τις σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης 

Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 

 

για εθελοντική συμμετοχή και υποστήριξη 

προγραμμάτων «κοινωνικής ένταξης στη γειτονιά» μαθητών 

από τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στο 4ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Θεσσαλονίκης πριν 

από 15 περίπου χρόνια από τον ψυχολόγο κ. Παντελή Μπιτζαράκη, την κοινωνική λειτουργό 

κ. Ζήνα Χλιαπατούδη και τον επίκουρο καθηγητή ειδικής εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. κ. Γιώργο 

Μπάρμπα. Στα επόμενα χρόνια, μέχρι και πέρσι, συμμετείχαν εθελοντικά πολλά ειδικά 

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης και των γύρω 

νομών.  

Στόχος του προγράμματος είναι το κάθε παιδί, ο κάθε έφηβος ή νέος με νοητική ανεπάρκεια ή 

άλλη αναπηρία να αναπτύξει ή να βελτιώσει την επικοινωνία με τους ανθρώπους της γειτονιάς 

του, να αναπτύξει όσο γίνεται περισσότερο ισότιμες κοινωνικές σχέσεις με τους μη ανάπηρους 

συνομηλίκους του, να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες στον ευρύτερο χώρο της 

κατοικίας του, να εξασκηθεί σε αντίστοιχες κοινωνικές και λειτουργικές δεξιότητες και να 

εξελίξει μ’ αυτόν τον τρόπο την ικανότητα αυτοπροσδιορισμού και της ανεξάρτητης και 

αυτόνομης λειτουργίας του μέσα στην κοινωνία. Με αυτή τη λογική το πρόγραμμα εκφράζει 

την διάθεση της κοινωνικής αλληλεγγύης μακριά από οποιαδήποτε αντίληψη οίκτου και 

φιλανθρωπίας. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη βοήθεια εθελοντών τις απογευματινές ώρες ή το 

Σαββατοκύριακο (ανάλογα με τις δυνατότητες των εθελοντών και τις ανάγκες της 

οικογένειας). Κάθε συμμετέχων (άτομο με αναπηρία) υποστηρίζεται από ένα ή δύο εθελοντές 

στην εβδομαδιαία του έξοδο. Για κάθε συμμετέχοντα σχεδιάζεται ένα εξειδικευμένο 

Προς: Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 

Δυτικής Θεσσαλονίκης 

mailto:2pekes@kmaked.pde.sch.gr


πρόγραμμα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς και τις 

επιθυμίες και προσδοκίες του ίδιου και της οικογένειας. Οι εθελοντές υποστηρίζονται σε κάθε 

τους βήμα τόσο μέσα από αναγκαίες θεωρητικές ενημερώσεις, όσο και στην εποπτεία των 

πρακτικών τους ενεργειών κατά την υλοποίηση του προγράμματος από όλους όσους έχουν την 

ευθύνη της παρακολούθησής του. 

Συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα σημαίνει (α) σχετική απόφαση του συλλόγου των 

εργαζομένων, (β) προαιρετική και εθελοντική συμμετοχή κάποιων εργαζομένων που θα 

αναλάβουν την εποπτεία των εθελοντών στη διάρκεια του προγράμματος για τους μαθητές του 

σχολείου τους και (γ) τη συνεργασία με τους συναδέλφους των άλλων σχολείων που θα πάρουν 

μέρος στο πρόγραμμα σε κοινές συναντήσεις ενημέρωσης και ανατροφοδότησης.  

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη του κ. Γιώργου 

Μπάρμπα και των δύο συντονιστών εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής 

εκπαίδευσης του 2ου και του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γιώργου Μπότσα και 

Πολυχρόνη Ευκαρπίδη αντίστοιχα. 

Λεπτομέρειες, αλλά και προτάσεις, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κατά την πρώτη 

μας ενημερωτική συνάντηση. 

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 31/10/2018 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος τηλεφωνικά ή στα e-mail των δύο συντονιστών κ. Γιώργου 

Μπότσα gbotsas@sch.gr και Πολυχρόνη Ευκαρπίδη (efkarpidis@sch.gr). 

Με εκτίμηση 

Γιώργος Μπάρμπας, Γιώργος Μπότσας, Πολυχρόνης Ευκαρπίδης 

 

 
 
 
 
 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  

Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
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